
Winst op alle fronten met Employee Choice

Waarom Employee Choice?1

Personeelsbehoud

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die hun medewerkers een stem geven bij de keuze van tech-
nologie goed scoren op het gebied van personeelsbehoud, productiviteit, creativiteit en werkplezier. 

Met Bechtle DAAS maken we het aanbieden van Employee Choice voor jou eenvoudig en betaal-
baar. Daarbij ondersteunen onze DAAS-diensten jouw IT-afdeling, zodat jij je op meer strategische 
projecten kunt richten. 

Zelf je apparaat kunnen 
kiezen heeft een grote 
invloed op iemands 
besluit om bij een 
organisatie te gaan en/of 
te blijven werken.

Medewerkerservaring
Als het gaat om 
productiviteit, staat 
technologie 
voorop.

Waarom Mac2 

De keuze is eenvoudig! 

Eindgebruiker: IT-afdeling: 

Klaar om de medewerkerservaring in jouw 
organisatie te verbeteren? Het innovatieve 
aanbod van Bechtle DAAS Compute maakt het 
eenvoudiger dan ooit om Mac op je werkplek te 
integreren. 

60% van de pc-gebruikers is ervan 
overtuigd dat hun productiviteit door 
het gebruik van een Mac zal 
toenemen3

20% meer personeel blijft behouden

Grotere werknemerstevredenheid 

Lagere hardware-, software-, 
ondersteunings- en operationele 
kosten

Verbeterde algehele beveiliging 

Gemakkelijkere en snellere 
implementatie 

Hogere restwaarde dan een pc

Verminder de werklast van je IT-teams 

Betaal niet voor eigendom maar voor gebruik

Werk met de beste apparaten en verhoog de 
productiviteit

Bied schaalbaarheid aan een veranderend 
personeelsbestand 

Bekijk de pagina

Kijk op onze Apple-pagina voor meer
informatie over Mac voor bedrijven. 

Wil je meer weten over Device as a Service?
Download ons e-book. 

Download het e-book

Bronnen:
1. Jamf-enquête: The impact of device choice on the employee experience
(De invloed van programma’s voor apparaatkeuze op de medewerkerservaring)
2. Forrester-rapport: TEI of Mac in Enterprise (TEI van Mac voor bedrijven)
3. Wipro-onderzoek: Why choice matters (Waarom keuzevrijheid ertoe doet)

68% meer productiviteit

37% meer creativiteit

77% zegt bij hun 
werkgever te 
blijven  

90% vindt dat 
keuze standaard 

zou moeten 
worden. 

Merkvoorkeur
Wanneer organisaties 
medewerkers zelf hun 
technologie laten kiezen, 
kiezen zij consequent voor 
Apple. 75% kiest voor 

iPhone 

72% kiest voor Mac

35% meer 
trots

35% meer
samenwerking

https://www.bechtle.com/nl/it-solutions/workspace/device-as-a-service/apple
https://www.bechtle.com/nl/it-solutions/workspace/device-as-a-service/ebook



